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50 jaar excelleren in veelzijdigheid
competent
duurzaam
professioneel

Martijn Tuinte,
directeur Tuinte groep:

'Samen maken we
de toekomst'
,,De Tuinte groep bestaat 50 jaar en dat vieren we, onder meer
met dit feestelijke jubileummagazine. Afgelopen jaren is er
fors geïnvesteerd in middelen en kennis. Dat er nu zo’n mooi
bedrijf staat, hebben we mede te danken aan de generaties
harde werkers die Tuinte mede maakten tot wat het nu is: een
bloeiend en gezond bedrijf, klaar voor de toekomst.
De kracht van ons familiebedrijf zit voornamelijk in
de mensen. Momenteel telt ons bedrijf 80 talentvolle,
vakbekwame medewerkers. Zij zijn betrokken en
belangstellend. Binnen ons bedrijf is er weinig verloop en is
het ziekteverzuim laag. Wij zijn trots op ons bedrijf. De lijnen
zijn kort, beslissingen maken we snel en we staan dicht bij
onze klanten. Ons bedrijf is volop in ontwikkeling.
Voortdurend investeren wij in mensen en middelen. Onze
medewerkers krijgen veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
We weten dat ze die aankunnen. Dat moet ook wel: onze
klanten zijn professionele bedrijven die, terecht, veel
van ons eisen. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan
voorop bij onze leveringen. Nu en in de toekomst.’’

IT-twente
IT-twente feliciteert de Tuinte Groep met
het 50-jarig jubileum.
IT-twente verzorgt op deskundige wijze het netwerk en
systeembeheer voor vele bedrijven en instellingen.
Ook voor de Tuinte groep verzorgen wij reeds meer dan 10
jaar naar volle tevredenheid de complete ICT-omgeving.
Bij ons bent u aan het goede adres voor cloud diensten,
een betrouwbaar computernetwerk en VoIP telefonie.
Hierin zijn wij gespecialiseerd en hebben daarvoor alle
kennis, ervaring en producten in huis.
Ons team is dagelijks enthousiast aan het werk om onze
klanten volledig te ontzorgen op ICT gebied, tegen zeer
scherpe tarieven.
Bij ons treft u dan ook geen accountmanagers of
verkopers aan, maar vaste contactpersonen die u
adviseren en ervoor zorgen dat alles zo optimaal mogelijk
blijft draaien.
Door goede bereikbaarheid, eerlijkheid en een
persoonlijke benadering streven wij naar een langdurige
samenwerking.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan
eens contact met ons op. Wij komen graag langs om uw
wensen op ICT gebied te bespreken.

IT-twente
Zutphenstraat 85
7575 EJ OLDENZAAL

Tel: 0541-760001
Email: post@it-twente.nl
www.it-twente.nl
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Robert Pelgrim,
manager operations bij Tumakon:

‘Maximale toegevoegde waarde
door bieden totaaloplossingen'
,,Wij onderscheiden ons bij Tumakon van reguliere engineeringsbureaus doordat
we niet alleen machines kunnen ontwerpen, maar we ontzorgen onze klanten door
ook de realisatie uit te voeren. Dit doen we binnen de Tuinte groep. Wij zorgen
voor het ontwerp, Tuinte machinefabriek levert de onderdelen en TDO verzorgt de
montage. Ten slotte verzorgen wij de besturing, testen de machine en stellen deze
in bedrijf. Het proces is van het begin tot het eind in één hand gehouden. Kennis op
het gebied van maakbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en onderhoud is al binnen
de Tuinte groep aanwezig. Dat geeft ons een voorsprong op onze concurrenten. Wij
zijn een jonge, enthousiaste groep van hbo’ers en universitair geschoolde engineers.
Proactief werken, adviseren, kennis vergaren en delen staan centraal.
Tumakon is een lerende organisatie. Technologie holt vooruit. Je moet bijblijven om
vooruit te kunnen lopen. We delen kennis die we opdoen tijdens scholing en door
ervaringen bij klanten. Deze kennis geeft ons een voorsprong. Wij werken voor grote
klanten als Philips, Grolsch en Auping. Juist deze klanten hebben behoefte aan deze
toegevoegde waarde. Naast het ontwerpen van nieuwe machines, geven we ook
advies op het gebied van procesoptimalisatie en machineveiligheid. Vaak kunnen
processen veel sneller, efficiënter en veiliger. West-Europa moet het hebben van zijn
automatiseringsgraad. Daar dragen wij een steentje aan bij.’’
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Jeroen Sligman,
CE consultant Tumakon:

'Wij geven advies
bij complexe
veiligheidsvraagstukken'
,,Als CE consultant adviseer ik mijn collega’s en onze
klanten op het gebied van CE & machineveiligheid.
CE betekent dat we volgens Europese richtlijnen
produceren en voldoen aan Europese normen. Iets wat
voor onze machines als vanzelfsprekend wordt gezien,
maar niet altijd geldt voor de machines waar onze
klanten mee werken. Wij worden om advies gevraagd bij
complexe veiligheidsvraagstukken die zelfs raakvlakken
hebben met de ergonomie rondom de bediening van
deze machines. Net als alle andere diensten kunnen wij
het hele pakket verzorgen; van de risico-inventarisatie
tot het nemen van de risicoreducerende maatregelen.
Klanten zijn zich steeds meer bewust van het belang van
de veiligheid en het welzijn van hun medewerkers en wij
delen die mening!”
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Productmechanisatie met Radine
Radine bouwt systemen voor de aanvoer en positionering van onderdelen in een productieproces.
Die zijn vaak niet groter dan een vuist. Wij ontwikkelen en vervaardigen deze systemen volledig in
eigen huis en integreren ze in complete productieoplossingen. Dit vraagt om heel specialistische
kennis, ervaring en creativiteit.
Tuinte is een belangrijke partner voor het leveren van nauwkeurig getolereerde componenten en
las-samenstellingen. Die zijn essentieel in de toevoertechniek om de betrouwbaarheid te garanderen.
Daarnaast is Tuinte ook afnemer van de befaamde Radine trilvullers, die toegepast worden in haar
machinebouwsystemen.
www.radine.nl

We can handle it!
U wilt verschillende producten
aanvoeren en assembleren.
Snel, efficient en volledig
geautomatiseerd.
Radine levert de oplossing!

Radine B.V. ¡ Energieweg 15 ¡ 3771 NA Barneveld ¡ T 0342 - 403230 ¡ F 0342 - 403290 ¡ www.radine.nl ¡ E info@radine.nl
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Saskia Meeuwissen (HRM):

'We blijven onze mensen
trainen en opleiden'
,,Tuinte heeft een stormachtige groei doorgemaakt. Nu is het tijd om de balans
op te maken en een professionaliseringsslag door te voeren. Aan mij de taak om
een goede personeelsinventarisatie te maken en doelgericht personeelsbeleid
op te stellen. Een goed opleidingsbeleid is daarbij onontbeerlijk. Een belangrijk
aspect hierbij is de opgebouwde kennis binnen de organisatie te handhaven
en over te dragen aan de volgende generatie. Zo zijn we een erkend leerbedrijf
en blijven we medewerkers continu trainen en opleiden. Op die manier zorgen
we ervoor dat onze kennis up-to-date blijft. We willen qua know how op onze
concurrenten voorlopen.
Samen iets moois maken en plezier hebben in je vak! Dat staat bij ons centraal.
Wij willen onderscheidend zijn in de markt als het gaat om werkgever en opleider.
Eén van mijn persoonlijke doelen voor de komende jaren is het uitbreiden van het
aantal vrouwelijke medewerkers binnen de Tuinte groep. “
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Rob Snijders,
sales engineer Tuinte machinefabriek:

‘We vullen elkaar aan’
,, In 1964 zijn we begonnen met de toelevering van losse onderdelen.
Destijds voornamelijk aan bedrijven uit industriestad Hengelo. Door
de toenemende vraag aan onderdelen is de machinefabriek in de
loop der jaren verder uitgebreid en kwamen daar de zusterbedrijven
bij. Onze vier werkmaatschappijen zijn volledig zelfstandig maar ons
commerciële team gaat onderling steeds meer samenwerken. Ik ga op
pad voor onze machinefabriek, maar kom ook regelmatig vragen tegen
voor engineering, onderhoud en revisie. Zo ondersteunen en vullen we
elkaar perfect aan. We zijn zelfstandige werkmaatschappijen, gevestigd
onder één dak. Bij Tuinte machinefabriek produceren we alles volgens
klantspecificaties. Van losse onderdelen en modules tot complete
machines.
De afgelopen jaren is onze omgeving veel complexer en dynamischer
geworden. Doorlooptijden worden steeds korter, de eisen van onze
opdrachtgevers worden hoger en de opdrachten steeds uitdagender.
Wij anticiperen hierop door continu te investeren in kennis en
middelen. Onze klanten kunnen optimaal gebruikmaken van het onestop-shoppingprincipe, waarbij we ook de kennis en ervaring van de
zusterbedrijven gebruiken. Hierdoor zijn we in staat om continu op een
hoog niveau te presteren.”
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Silvia Dassen,
pr en sales-assistent:

'Ik kan hier van alles aanpakken'
,,Dit is een prettig bedrijf om voor te werken, in een mannenwereld.
De heren van de verschillende werkmaatschappijen weten me
prima te vinden, elke tak van de Tuinte groep heeft zo zijn eigen
specialismen. Dat maakt mijn werk zo divers. Naast het verzorgen
van de public relations ondersteun ik het verkoopteam. Mijn scala
aan werkzaamheden is breed. Van het organiseren van beurzen, het
vertalen van stukken, tot het onderhouden van contacten met klanten.
We hebben enkele internationale klanten en daarnaast hebben we
een Franse partner, waarbij mijn talenkennis dus goed van pas komt.
Klanten weten: wat ze bij Tuinte beloven, komen ze ook na. Dat is
misschien iets echt Twents: “no nonsense”, zeggen wat je doet en doen
wat je zegt. Voor onze klanten is bijna alles mogelijk.
Inmiddels werk ik hier ruim tien jaar. Ik ben zelf een “stadse”, zoals ze dat
hier noemen. Mijn eerste gedachte was: een bedrijf in een klein dorp
als Hengevelde, daar zal het er wel minder professioneel aan toe gaan
dan bij de bedrijven in de grote steden. Niets bleek echter minder waar.
Tuinte is een heel gestructureerd, professioneel en op de toekomst
gericht bedrijf. Nooit kon ik rust vinden in banen, maar dit is toch wel
de plek waar ik met pensioen wil gaan.’’
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Frits Schabbink, manager operations bij TDO:

‘Technische ontwikkelingen zijn voor ons een uitdaging’
‘TDO is in 1999 opgericht voor onderhoud en revisie van Tumakon
machines. Later werden deze diensten ook toegankelijk voor
andere klanten. Ik werk hier sinds 2010. Wij staan bekend als
bedrijf met kennis van zaken in de speciaal machinebouw, (proces)
technische installaties en onderdelen daarvan. Klanten halen
ons er vaak bij als het moeilijk wordt. Dat is onze meerwaarde.
Het werkveld is veel breder geworden. Onze kerncompetenties
zijn: specialistisch onderhoud, productieverbetering, revisie,
montageprojecten, re- en value engineering, spare part-levering
en NEN 3140:2011-keuring.
TDO is een specialistische groep geworden met veel
disciplines: elektrotechniek, werktuigbouw, mechatronica,
besturingstechniek, pneumatiek/hydrauliek en fijnmechanische
montage. We werken onder andere samen met ID-Rep Electronic,
een vooraanstaand Frans reparatiebedrijf van elektronische
componenten. Zij kunnen binnen 72 uur printplaten repareren,
waar andere bedrijven daar drie weken over doen. We zijn hun
agent in Nederland. De toekomst zien we met vertrouwen
tegemoet. Technische ontwikkelingen gaan snel. Een uitdaging
voor onze medewerkers!’
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Eaton Industries:

Optimale veiligheid

Van Harte
Gefeliciteerd!

Eaton Industries in Hengelo ontwikkelt, produceert en verkoopt
producten voor het schakelen, verdelen en beveiligen van
elektrische energie op laag- en middenspanningsniveau.
Het Amerikaanse moederbedrijf Eaton heeft als wereldwijde
beleidsdoelstelling het aantal ongevallen in alle productielocaties
en kantoren terug te brengen tot nul incidenten. Daarom startte
Eaton in Hengelo in 2012 een project om de machineveiligheid
en procedures voor de hele productievestiging te verbeteren. De
Tuinte groep voerde dit project uit in nauwe samenwerking met
de mensen van Eaton. De Tuinte groep nam de engineering en
implementatie van de wijzigingen volledig voor zijn rekening, tot
volle tevredenheid van Eaton. De planning is om ook het komende
jaar weer een groot aantal machines veiliger te maken.
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Jochem Aarnink,
lead engineer bij TGN foodtechnology:

‘Bij elk project kun je je
kennisniveau verhogen’
,,Bij TGN ontwerpen en bouwen wij speciaalmachines, specifiek voor de
voedingsmiddelenindustrie. Wij hebben dit gesepareerd van Tumakon
omdat de voedingsindustrie heel specifieke wensen en eisen heeft. Als
lead engineer ben ik verantwoordelijk voor de complete technische kant,
van het opzetten van het concept tot het begeleiden van de montage,
het testen en het in gebruik nemen van de machines. Dat maakt dit
werk zo afwisselend. We komen binnen bij grote klanten als Bolletje,
waarvoor we een zaaglijn hebben ontwikkeld. Bij Grolsch hebben we een
assemblagemachine voor de nieuwe beugelfles gerealiseerd. Foodcase,
een bedrijf dat onder meer vliegtuigmaaltijden levert, adviseren we
over het optimaliseren van het productieproces. Geen enkel project
is hetzelfde. Dat verhoogt steeds je kennisniveau. Ook kunnen wij
verschillende technieken, uit verschillende branches combineren. Wat je
bij de ene klant tegenkomt, kun je soms bij de ander toepassen.’’

LM Systems
Driven by Linear Motion
www.thk.nl
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Gerard Beld,
hoofd inkoop Tuinte groep

Ruben Rouwenhorst, meewerkend voorman
constructie Tuinte machinefabriek

'Dit is een echt
familiebedrijf'

‘Iedereen zet hier
de schouders eronder’

,,Toen ik hier in 1985 kwam, was het bedrijf
veel kleiner. Ik heb de hele groei meegemaakt
en eraan meegewerkt. Ondanks de groei is
dit nog steeds echt een familiebedrijf. De
sfeer is prima. We zijn hier geen nummers,
maar werken allemaal samen. Ik verzorg
samen met collega’s de inkoop voor de
hele Tuinte groep. Goede leveranciers zijn
essentieel voor onze bedrijfsvoering. De prijs,
kwaliteit en de levertijd: het is allemaal even

,,In 1994 ben ik begonnen als constructie
bankwerker bij Tuinte machinefabriek. In 1997
werd ik meewerkend voorman constructie.
In het begin was dat wennen, maar ik kreeg
bedrijfsbreed alle medewerking. Ik werk
graag met mijn handen en als meewerkend
voorman werk ik dan ook voor ruim 80 procent
mee in de werkplaats, de overige tijd is voor
werkvoorbereiding, planning en overleg met
andere afdelingen. We fabriceren onderdelen voor

belangrijk. Ik ben er trots op dat we het al 50
jaar volhouden. We zijn ook door moeilijke
tijden heen gekomen. De organisatie zit goed
in elkaar.’’

allerlei takken van industrie en van allerlei soorten
materiaal. In de afdeling werken dan ook allemaal
vakmensen, ieder met zijn eigen specialisme.
Rabobank Centraal
Tuinte is een sociaal bedrijf waar iedereen telt!”

Twente feliciteert
Tuinte Groep

Rabobank Centraal
Twente feliciteert
Tuinte
Groep
Rabobank
Centraal
Twente feliciteert
Tuinte Groep

	
  

Uw partner in maatwerk aluminium
Breda +31 (0)76-5480200 Brussel +32 2 332 29 00

DMG/MORI Seiki Benelux B.V.
Wageningselaan 48
3903 LA Veenendaal
Tel.: +31-(0)318-557623
www.dmgmori.com

met 50-jarig
jubileum.

met 50-jarig
jubileum.
het
met 50-jarig
jubileum.
50-jarig
jubileum.

rabobank.nl/centraaltwente

rabobank.nl/centraaltwente
Samen
sterker
Samen
sterker
rabobank.nl/centraaltwente
Samen sterker
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Edwin Tuinte, logistiek en KAM-manager Tuinte groep:

Hans Jansen, kwaliteitscontroleur bij Tuinte machinefabriek:

‘Veiligheid en kwaliteit toetsen we voortdurend’

'Alle producten komen langs onze controle'

,,Één van mijn verantwoordelijkheden is dat alle processen worden
uitgevoerd zoals die zijn beschreven. We werken volgens de normen
van het ISO-certificaat 9001:2008 en het VCA-veiligheidscertificaat. De
veiligheid van onze klanten en medewerkers is erg belangrijk, evenals
de kwaliteit van onze producten. Dit wordt voortdurend getoetst. Ook
worden we jaarlijks door externe auditeurs beoordeeld of we nog
steeds aan al die normen voldoen. Sinds 2003 werk ik full time binnen
onze organisatie, maar vanaf mijn vijftiende ben ik hier begonnen
met vakantie- en weekendwerk. Voordat ik hier volledig in dienst ben
gekomen, heb ik nog bij andere ondernemingen gewerkt. Het was
voor mij een bewuste keuze om verder te kijken dan alleen naar ons
familiebedrijf. De sfeer onderling vind ik erg goed, waardoor ik elke
dag met plezier naar mijn werk ga.”

,,De producten die we hier vervaardigen, komen altijd
langs onze controle. Wij kijken of ze conform tekening zijn
geproduceerd. We moeten een goed product afleveren.
Als er fouten of afwijkingen in zitten, halen wij die eruit en
kijken hoe ze kunnen worden hersteld. We werken volgens
strikte kwaliteitsnormen. Voor het meetwerk hebben we een
cnc-gestuurde, 3D-meetmachine, maar soms meten we ook
handmatig. Die machine haalt de kleinste afwijkingen eruit,
tot op duizendsten van een millimeter. Ik werk al twintig
jaar bij Tuinte. De werkomstandigheden en de sfeer zijn
hier goed.’’

UW PRODUCTIELIJN
DUURZAAM
VERBETEREN
ZODAT ZIJ
KAN BLIJVEN
ZONNEN?

Cofely maakt ’t waar.
U wilt het lange termijn rendement van uw technische installaties verbeteren tegen
minimale kosten. Tegelijkertijd wilt u zo duurzaam mogelijk produceren, zodat de
ozonlaag intact blijft. De oplossingen van Cofely maken dit waar. Om het maximale
uit uw installaties te halen, verbeteren we de prestaties, functionaliteit, levensduur
en beschikbaarheid ervan. We weten wat er bij een productieproces komt kijken.
Of het nu gaat om automatisering, engineering, realisatie, onderhoud of beheer.
Ook als het aankomt op efficiënter omgaan met energie of het reduceren van CO2
uitstoot hebben we bewezen, duurzame oplossingen in huis. Wilt u weten wat onze
oplossingen voor u kunnen betekenen? Kijk op www.cofely.nl voor meer informatie,
praktijkvoorbeelden en de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken.

ver vooruit in duurzame technologie
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Tuinte groep

Klaar voor de toekomst!
Een warm contact met onze klanten en
continuïteit staan bij de Tuinte groep voorop.
Daarom luisteren wij goed naar de wensen
en behoeften van onze klanten en spelen
daar voortdurend op in. Samenwerken is
de sleutel tot ons succes. Wij zijn klaar voor
de toekomst. Die maken wij samen met
onze medewerkers, leveranciers en klanten.
Onze partners bedanken we hartelijk
voor het mede mogelijk maken van deze
jubileumbrochure!

GOUDEN JUBILEUM

MET EEN STALEN RANDJE

TEHAM PONGERS FELICITEERT TUINTE
PLATEN / BLANK- EN SPECIAALSTAAL / RVS EN ALUMINIUM
NAADLOZE BUIZEN / BUISCOMPONENTEN
GELASTE BUIZEN / STAF- EN BALKSTAAL / PROFIELBUIZEN

U W C O M P L E T E S TA A L L E V E R A N C I E R
074 - 291 55 02

VERKOOP@TEHAM-PONGERS.NL

WWW.TEHAM-PONGERS.NL
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Tuinte groep
Eeftinkstraat 3
7496 AG Hengevelde
Telefoon +31 547 335300
www.tuinte-groep.com

